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Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de beneficiar, împreună cu 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, în calitate de partener în proiectul STAR - ,,Școală 

atractivă pentru toți”, a organizat în perioada 7-9 octombrie 2022 la Tulcea, Hotel Egreta un  

seminar de schimb de experiență și diseminare de bune practici. 

La activitate au participat 90 de cadre didactice (experţi în proiect şi/ sau profesori 

care au fost iniţiaţi în organizarea şi desfăşurarea Programului „A Doua Şansă” prin Proiectul 

STAR) din judeţele Brăila şi Vaslui. 

Activitățile seminarului s-au derulat sub forma a trei ateliere de lucru, vizând aspecte 

teoretice și practice ale implementării curriculumului specific ADS, identificării, selecţiei şi 

menţinerii în program a cursanţilor ADS, strategii didactice adaptate lucrului cu adulţii, 

consilierii cursanţilor şi familiilor acestora: Bune practici centrate pe elevi şi părinţi; Bune 

practici centrate pe cadre didactice; Strategii motivaţionale. 

Profesorii participanţi au prezentat materiale metodice valoroase, evidenţiind 

importanţa consilierii individuale şi de grup pentru cursanţii ADS, plusvaloarea obţinută prin 

derularea activităţilor nonformale (ateliere, concursuri, alte activităţi desfăşurate la nivelul 

centrelor ADȘ), precum şi modalităţile de utilizare a dotării tehnologice din centrele ADȘ 

realizată prin proiect. 

Moderatorii activităţilor (prof. Ecaterina Carmen Bonciu, prof. Nicoleta Hoha, prof. 

Cristina Silvia Ritzi) au apreciat calitatea strategiilor didactice adaptate lucrului cu adulţii 

prezentate la seminar (metode didactice, proiecte de lecţii ERR, fişe de lucru şi evaluare, 

conţinuturi adaptate, alte activităţi cu caracter practic–aplicativ), subliniind faptul că acestea 

sunt deja resurse educaţionale deschise pentru profesori şi pentru cursanţi. 

Responsabilii centrelor ADS înfiinţate prin proiect au împărtăşit experienţe privind nu 

doar modalităţile de recrutare şi selecţie a cursanţilor, respectiv de menţinere a cursanţilor în 



programul ADS, ci şi serviciile post-program propuse în sprijinirea cursanţilor pentru găsirea 

unei slujbe adecvate sau în continuarea studiilor. 

Au emoţionat şi au generat dezbateri povestirile motivaţionale prezentate de experţii 

ADS, studiile de caz prezentate de echipa de consilieri, acestea materiale fiind de fapt poveşti 

de viaţă ale unora dintre cursanţii acestui Program ADS. 

Profesorii participanți, dar și reprezentanții instituțiilor partenere, doamnele inspectori 

școlari generali adjuncţi Cici Mihaela Bolovan şi Corina Florentina Ciupală de la 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, doamna Botan Ana Cristiana – inspector şcolar general 

şi domnul Huiban Andrei - inspector școlar general adjunct de la Inspectoratul Școlar 

Județean Vaslui, doamna Cristina Elena Anton de la CCD Brăila au apreciat calitatea 

materialelor şi eficienţa activităţilor desfăşurate, considerând că acest seminar este o etapă 

importantă în atingerea obiectivelor asumate prin proiect.  

În formularea concluziilor am beneficiat de experienţa valoroasă în implementarea 

Programului ADS a doamnelor Cici Mihaela Bolovan, Corina Florentina Ciupală, Gina 

Anton, Ecaterina Carmen Bonciu. 

Managerul de proiect, doamna Cristina Silvia Ritzi, a apreciat întreaga activitate a 

experţilor implicaţi în derularea proiectului, în special responsabililor din centrele ADS: 

Şcoala Gimnazială Ciocile, Şcoala Gimnazială Dudeşti, Şcoala Gimnazială Jirlău, Şcoala 

Gimnazială Şuţeşti, Şcoala Gimnazială Tufeşti, Şcoala Gimnazială Tichileşti, Şcoala 

Gimnazială Stăncuţa, Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Însurăţei, Şcoala Gimnazială 

Râmnicelu (din judeţul Brăila), Școala Gimnazială nr. 1 Rădeni, Școala Gimnazială “Ion 

Murgeanu” Zorleni, Școala Gimnazială nr. 1 Ghergheşti, Liceul Tehnologic “Ghenuță 

Coman” Murgeni, Școala Gimnazială nr. 1 Voineşti, Școala Gimnazială “Andone 

Cumpătescu” Rafaila, Școala Gimnazială nr. 1 Draxeni, Școala Gimnazială nr. 1 Pădureni, 

Penitenciarul Vaslui (judeţul Vaslui). 

Seminarul de bune practici desfăşurat pe baza prezentării de materiale, pe baza unor 

reflecţii şi a dezbaterilor, a oferit participanţilor ocazia împărtăşirii experienţelor profesionale 

semnificative în domeniul strategiilor didactice specifice lucrului cu adulţii în programul 

ADS. Discuţiile şi exemplele oferite de participanţi au contribuit la clarificarea unor aspecte 

specifice temei şi la formarea unei mentalităţi deschise favorabile schimbării. Toţi 

participanţii au apreciat faptul că adaptarea strategiilor didactice la lucrul cu adulţii şi 

feedbackul pozitiv, suportiv oferit cursanţilor pot fi soluţii pentru servicii de calitate orientate 

pe nevoile cursanţilor. 

 

 

 

 



 
 

         



                  
 

 



 
 

 


